
27 M AJO  1907. U n u  N um ero : ia ;  C EN T IM O J T R IA JARO . — N® 8

★ ESPERANTO *
D U O N M O N A T A  IN T E R N A C I A  G A ZET O

A BONO
Unujaro ...........................  3 fr. 2 '/«di.
Uelpabono............................ U  fr. 8 m.

Oni abonas ce la Administracio 
8, R u e  -Bovy-Ly»berg, 8, Geneve 

aii c-e la lokaj agentoj

D IREKTORO :
HECTOR HIODLER

S , R u e  B ov j- jL jm bere ;. SU 
Geneve (Svisujo)

Bulgara Eldono : N. i. Kovaief, Sofio

25 %  por 12 anoncoj; 50 %  por 24 anoncoj 
Generalaj Agentoj: G. AVahnier, 46, Rue Sainte-Anne, Parls-2' 

C. A. L. Brownk, 53, Wych Street, London W. 0.

LA INTERNACIA HELPA MONO

Ni pli kaj pii klare konstatas, ke la funda
menta principo, sur kiu staras la ideo pri 
internacia helplingvo estas fruktodona 
principo, kiu permesos solvi ne nur la 
demandon pri diverslingveco, sed ankaŭ 
multajn aliajn demandojn de internacia 
intereso. Tiuj demandoj kompreneble estas 
ligitaj al la afero pri internacia lingvo kaj 
sekve devas esti solvataj Iau simila metodo. 
Inter tiuj temoj, trovigas O e la unua vico 
la demando pri mona unuo. ĉar la diver
seco de ia naciaj monoj efikas la samajn 
malfacilojn kiel la diverseco de la naciaj 
idiomoj. La ideo pri internacia mono uzebla 
en ĉiuj landoj sendube estas ne nova, sed 
ĝis nun tiu ideo ne povis esti realigita, ĉar 
Udemando estis nebone komprenita. Por 
solvi ĝin, oni proponis, aŭ ke Ciuj nacioj 
akceptu ian nacian monunuon (ekz. la 
franko), aŭ ke la registaroj interkonsentu 
por elekti novan unuon kaj trudi ĝin sin
sekve al iiuj landoj de 1'mondo, forigante 
la naciajn kutimojn. Tiamaniere oni agis 
por enkonduki la metran sistemon de la 
pezoj kaj mezuroj, kaj pro tio, la universa
ligo de tiu sistemo renkontas tiom da 
malhelpoj; antaŭ ne longe, la Brita Par
lamento denove rifuzis proponon pri ĝia 
enkonduko en Britujo.

En la realeco, la demando estas pli sim
pla ol ĝi Sajnas, ĉar ĉia sistemo internacia 
celas ne forigi lu naciajn sistemojn, sed ilin 
interligi; estas 'do iie' iiecese, ke la diversaj 
popoloj forlasu sian monunuon : ankaŭ 
estas ne necese presigi monon internacian. 
Kontraue, tiu mono estas principe kaUeul- 
numo, t. e. mono, kiu rilatus al la naciaj 
monoj same kiel Esperanto al la naciaj 
idiomoj. Tiamaniere, la Angloj ekzemple, 
povos libere konservi sian nedecimalan sis
temon de livroj, Silingoj kaj pencoj, sed 
■'■iufoje kiam ili ekrilatos kun fremduloj, la 
kalkuloj estus farataj per la internacia 
monunuo. Konsideritaj laŭ tiu vidpunkto, 
la diversaj internaciaj sistemoj (pezoj, me
zuroj, monoj), estas nur simplaj lingvaj 
difinoj; efektive, kiam oni skribas afi paro
las Esperante, oni ne havas pli specialan 
pravigon por esprimi Ia prezon per frankoj
ol per dolaroj ati Silingoj, ĉar Esperanto 
'.■stas internacia lingvo : oni do lafilogike 
hezonas nur enkonduki en tiun lingvon 
novan vorton por signifi precizan monva
loron, kiu eslas la monunuo internacia.

Por fiksi tiun internacian monunuon, ni 
nur bezonas doni al ĝi nomon kaj difini 
liian precizan valoron per pezo de pura oro. 
lin artikolo aperinta en Maja N® de Inter
alie ia Scienca Revuo ( I) mi proponis la 
jenan metodon :

Tatigas unue rilatigi la novan monunuon 
kun la metra sistemo, t. e. elekti tiun 
unuon tiamaniere ke ĝia responda orprezo 
estu esprimebla per entjera nombro da 
gramoj. I-a plej gravaj oraj naciaj monu
nuoj (liv. st. 20 markoj. 5 dolaroj) pezas 
proksimume S gramojn, laŭ ora proporcio da
H.90U (t. e. 9/10) ĝis 0.910 2/8, (t. e. 11/12) 
kaj ilia valoro estas proksima al 25 frankoj. 
Sekve, la plej bone estos, se oni elektus 
kiel monunuon la valoron de ora monero 
pezanta precize .s gramojn, laŭ proporcio 
11/12. Sed anstataŭ kalkuli laŭ ora monu
nuo da 8 gramoj, ni povas kalkuli laŭ unuo 
dekone, centone, unione pli malgranda ĉar 
estas pli oportune uzi tre malgrandan 
monunuon, por esprimebligi la valoron de 
ia diversaj naciaj monoj per entjeraj nom

ii) lnternacia Scienca Revuo. Majo. Projekto 
pri intemacia monsistemo, de Rene de Saussure. 
Aparta represajo estas ricevebla de la Scienca ofl- 
■ĉjo, 8, rue Bovv-Lysberg, deneve, po IO Sd (pa
gebla per poStmandato).

broj da internaciaj unuoj. Tian lumeton: 
ni nomos speso; ĝi estos la dekmilono de 
la supre difinita unuo. Resume : Lu apeto 
estas la dekmilono de la valoro de ora inono 
pezonta S pramojn, Iau la oproporcio 11/12. 
Tiu fundamenta unuo estas pure teoria 
kaj uzota nur por la kalkuloj; kutime oni 
uzos unuojn dekoble, centoble, miloble pli 
grandajn laŭ la okazoj (same kiel oni uzas 
jen la centimetron, jen metron, jen kilo
metron.) Oni, dankal la Esperanta kunme
tado, formos tute laŭlogike la jenajn vor
tojn : / spesdeko ( =  IO spesoj); I  spescento 
(=100 spesoj); I  spesmilo ( =  1000 spesoj). 
Tiu-ĉi lasla estos la plej praktika unuo ĉar 
tiu unuo valoros proksimume 2.50 fr. aii
2 markojn au 1/2 dolaron ati I jenon aŭ */, 
peson, k. t. p. Jen unuflanke la preciza va
loro de la spesmilo komparita kun la diver
saj naciaj monunuoj, aliflanke la interna
cia valoro de la diversaj monoj esprimita 
per entjeraj nombroj de spesoj :

I Spciali» r= 2,5260 Iriloj I liuti =  396
» » =2,0031 iii..............
» » =  0,4875 4.

Laŭ tiu labelo, internacia montrii’(ia IO
spesmiloj estus preskaŭ la samajĉ kiel I
livro sterlinga, kaj internacia poStmarko 
da IO spesdekoj (aii I spescento) povus 
esti uzata por la afranko de la leteroj por 
fremlando. Cetere poŝlmarkoj de I speso, 
i spesdeko, I spescento, I spesmilo estus tre 
utilaj por pagi per Ia posto, ĉar liaj post
uladoj estus ĉie uzeblaj kiel internacia 
mono.

Por akceli la skribon, oni povas mallon
gigi jene; S =  speso; Sd =  spesdeko: 
Se =  spescento; Sm =  spesmilo : kaj en 
la praktiko oni uzos Ia spesmilojn kaj spes
dekojn same kiel la frankojn kaj centimojn, 
la markojn kaj pfenigojn, la dolarojn kaj 
cendojn, k. t. p. ĉar I Sm =  JOO Sd. Kiel 
ekzemplon, ni citu la jenan frazon : lajara 
/ikono al t  Esperanto t kostas i, 20 Sni. 
(unu spesmilo 20 spesdekoj) pageblaj per 
poŝtmandato;  unu numero kostas i  Sd. (4 
spesdekojn).

El la alpreno de kalkulmono internacia 
rezultus gravaj plisimpligoj en la komercaj 
interrilatoj, ĉu privataj, ĉu oficialaj inter 
la diversaj landoj. Cetere, la praktiko mon
tros en kiaj cirkonstancoj oni povas uzi la 
internacian monunuon; en la nuna tempo, 
oni konsideru tiun unuon nur kiel simplan 
teknikan vorton enkondukotan en nian 
lingvon, kaj ĉar en la vortaro Esperanta 
troviĝos la jena klarigo; (Esp.) I SPESO — 
(F.) 0,002520 frankojn =  (A.) 0,00010015 
liv. st. — (G.) 0,002046 markojn =  (U. S. A.)
0,0001-875 dolarojn = ...., oni nur bezonos
traduki la valorojn esprimitajn per spesoj 
en valorojn esprimitajn per nacia mono, 
sanie kiel ekzemple, oni tradukos la vorton 
« patro » ĉu per ia Franca vorto « pere », 
ĉu per la Angla vorto « father » k. t. p. 
Kompreneble, per praktiko, ĉiu komprenos 
la vorton speso per ĝi mem sen bezono de 
nacia traduko, tule kiel patro elvokas la 
ideon « pere », « father » kvankam ni tute 
plu ne pensas pri la vorto mem.

La uzado de Esperanto montras pli kaj 
pli la bezonon de internacia vorto por es
primi monan valoron. Tiu bezono ne estas 
tiel grava pri sistemo de 1'pezoj kaj mezu
roj ĉar la Esperanlisto,! povas konsideri ke 
la metra sistemo farigis sufiĉe internacia 
por esti enkondukita en la lingvon.

* O ji i  scias, ke dum la lasta kongreso, 
fondigis Internacia Scienca Asocio por 
^konduki la lingvon Esperanto ĉe la 
Scienculojn. Baldaŭ en tiu-ĉi Asocio orga- 
fcziĝos Internacia Komitato, enhavonta 
firkaŭe 500 diversnaciajn anojn ; tiu Ko
mitato definitive fiksos la Esperantan (ra
inkon de la teknikaj terminoj, kies nom- 

kredeble superos cent mil. Tiuj ter
ioj, enskribotaj kun naciaj tradukoj 
apartaj kartetoj, konservotaj en spe

cialaj mebloj ĉe la Internacia Scienca 0Q- 
«ejo, formos la oficialan teknikan vortare
gon Esperantan. La nomita komitato kre
deble estos definitive organizata dum la 
5* kongreso; ĝi havos la taskon akcepti, 
«ng i, au forjeti la novajn teknikajn espri

mu proponitajn de la diversaj aŭtoroj. 
vidas do, ke por enkonduki la uzadon 

Ia helpa mono, la plej bona maniero 
jstas akceptigi de tiu Scienca Komitato Ia 
«rton speso kiel supre difinita ; intertempe 
opi uzu tiun vorton kiel ian ajn alian 
teknikan esprimon por provi gian taŭge- 
oan aŭ netaŭgecon.

R. de Saussure.

T R A  LA  M ONDO

i

'ĝT  Brisbane, Aprilo 1907.
ke-jam vle kelka leinpo reati

gis, post longaj klopodoj, la kunfederiĝo 
de la Australiaj kolonioj ( nome Common- 
wealth). La rezultatoj de tiu kunigo ne 
eslis tiel fruktoplenaj kiei oni antauvidis, 
kaj tion ĉi katizas interalie la politika si
tuacio de la komuna Parlamento. Efek
tive, en nia lando, neniu el la tri ekzistan
taj partioj havas la absolutan plimulton 
La laborista partio (Labour Party) estas 
nombre la plej grava ; gi havas proksi
munie tian saman rolon kiel la socialistaj 
eŭropaj partioj, kvankam gia programo 
nun estas tre modera kaj neniel interna
ciema. La ministraro Deakin staradas, apo
gante sin jen sur unu, jen sur alia partio, 
laŭ la cirkonstancoj. Protekcionismo kaj 
liberSanĝismo, jen estas la principoj, kiuj 
konstante sin batalas reciproke ; gis nun 
Aŭstralio klinigis al la unua kaj severaj 
legoj estis deciditaj kontraŭ la enmigrado. 
Tamen, en la nuna tempo, pli bonaj cir- 
konslancoj favoras la taskon de la regis
taro. La lastaj rikoltoj estis tre riĉaj kaj
lio havis politikan influon. La apliko de la 
leĝo kontraŭ la enmigrado farigis malpli 
severa, pro la bezono de laboristoj. Sed Ia 
leĝo ankoraŭ ekzistas kaj la sorto de la 
enmigrantoj dependas de la administracia 
arbitro. Se okazus denove malbonaj rikol
toj, la antaŭa severeco rce farigus La 
enmigrantoj envenas nur se ili havas 
kontraktojn aprobitajn de la aŭtoritato. 
La Konfederacio baldaŭ havos propran 
teritorion, kiun forcedis Stato de Suda 
Aŭstralio. Tiu teritorio, ankoraŭ dezerta, 
estas trioble pli granda ol Germanujo. An
taue, oni supozis, ke gi estas senfrukta, 
sed tio tute ne estas vera; kontraue, gi po
vos produkti en granda kvanto rizon, 
tabakon, kaŭĉuzon kaj kotonon ; sur la 
altaj platajoj brutaroj povos sin pasti. La 
federala registaro prenos sur sin la kolo- 
miigadon de tiu vastega teritorio. Sed se 
restas la lego, kiu malpermesas la emmi- 
gradon de Ia neblankuloj en Aŭstralion, 
tiu tasko estos malfacile efektivigebla, ĉar’ 
pro la varmega klimato de tiu regiono, la 
blankuloj versajne ne povos envivadi. 
Dume, la ĉefministro de Aŭstralio estas 
en Londono ĉe la kolonia Brita konfe
renco, kie li sin okupas speciale pri la 
limimposta tarifo kaj pri la privilegia ta
rifo kun Anglujo. 'Ku demando ankaŭ

estas tre grava kaj ne facile solvebla. Aŭs
tralio havas profiton de siaj protekcionis- 
taj tarifoj kaj ne deziras ilin malplialtigi 
eĉ por enlasi la produktajojn de Anglujo.

G. A. S.

B a l k a n n j o -

Bcogrado, Majo 1907. 
lieograd (Belgrad) estas efektiva pordo 

de Bananujo. Kiam oni forlasas la ferde
kon de 1’ŝipo, kiu venis el Zemuno, tute 
alia aero, tute aliaj vizaĝoj salutas la 
fremdulon. Beograd estas vera eltrovo de 
Ia sercantaj okuloj. Kiel oni scias forflugis 
interesaj pikantaj novajoj politikaj kaj 
sociaj et la konado (serba regpalaco) kaj 
cl aliaj specialoj de Serbujo. Ekzemple, 
Ia plej nova afero estos, kiel la eŭropa ga
zetaro jam pli-malpli komunikis kaj ko
mentariis, la vizitvojaĝo de lia rega Mosto 
Petro R  Petro, la nuna serba rego, estas 
multflanke energia posteulo de Karagjorgje- 
viĉ’a dinastio. Li ricevis la sendube malfa
cilan rolon rekonstrui kaj reorganizi la 
senordan kulturvivon de Serbujo sur la 
malpurigita serba trono. Nature, en la oku
loj de la kulturlandoj, precipe monarliiaj. 
ĉiam restas la rememoro pri la terura sang- 
okazintajo pri la lasta serba trosaligo ; 
ĉiu nur vidas la mutajn sangmakulitajn 
kadavrojn de la lastaj malfeliĉaj rolludin- 
toj de Obrenoviĉ’a dinastio. Estas vero, ke 
la fakto mem estas terura, sed por la serba 
popolo, la nuna solvo estas senkompare 
pli favora cl la antaŭaj. Nur., la sorba rego 
volas fine forigi la ĝisnunan izolecon, kiu 
apartigis Ia serban popolon kaj la nunan 
estraron de Taliaj nacioj kaj aliaj regaj 
mostoj. Kiel mi supre diris, laŭ Ia plej no
vaj sciigoj, kiuj elfluis el la kulisoj diplo
matiaj, Petro l a decidis dum la nuna so
mero viziti kelke da' eŭropaj regoj, ko
mencante ĉe Vieno. Laŭ sciigoj, tiu entre
preno estos tute malsukcesa ; ĉar Aeren- 
thal, la nuna hungaraŭslra diplomat-mi- 
nistro petis de lia rega Mosto Franco- 
Jozefo l a, ke li akceptu la projektitan 
viziton, sed li ricevis de la maljuna mo
narko nur mallaŭdan opinion pri la lasta 
sanga serba okazintajo. Pri la aliaj vizitoj, 
ni ankoraŭ ne povas ion ajn pozitivan 
skribi. Tiuj novajoj min instigis kiel eble 
plej baldaŭ viziti Beogradon. Mi tuj sciigis 
pri tiuj ĉi aferoj, sed versajne pro la mal
favoraj eksterlandaj aferoj, oni tre sekrete 
subpremas Cian novan sciigon.

Se oni rigardas la serban Cefurbon, ĉie 
oni vidas militistojn. La serban militista
ron oni povas karakterizi jene : ĝi kon
sistas el lukse vestitaj oficiroj kaj el mi
litistoj, kiuj estas generale en tre malrica 
kaj plorinda kondico, La oficiroj trovigas 
multenombre en ĉiu strato. Vespere, kiam 
mi sidis sur la teraso de « linski Car » 
(gastejo kun titolo « Rusa Caro ») kaj ri
gardadis la promenantojn, kiuj foren on
digis sur la strato, Ciam min mirigis la 
belaj oficiroj, kiuj promenadis glavtinta- 
dante. Beogradon oni vere povus nomi la 
urbon de 1'bankoj ; Cui tria vendejo estas 
banko. Kien ajn oni rigardas, oni renkon
tigas kun la konata diido u Saraf i  (mon- 
Sanĝisto). La urbo mem estas ne granda 
kaj ne tro Cefurba. Ni povas pensi, ke ni 
estas en ia bela urbeto dekaranga. Ia jam 
iomete granda vendejo Ciam havas en sia 
kaso grandajn sumojn (eĉ la mezaj 40.000 
ĝis. 50.000 frankoj), Car ili malgran la 
multeco de bankoj ne konfidas al ili ! La 
serba posto — laŭ la kritiko — estas ne 
tre bona, Car la plej multaj komercistoj 
Sipveturas en Zemunon kai tie reguligas 
siajn aferojn financajn kaj korespondajn ! 
Pro tio, kvankam Zemuno ne estas ĉef
urbo, tamen ĝi havas du grandajn poSto- 
ficejojn, pli grandajn ol tiu de Beogrado.
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regon. Poste P-ro D-ro Schmidt montris, 
ke Esperanto estas vera kaj praktiku solvo 
de la granda problemo : lingvo internacifh 

lin laboraj kunsidoj Germana Esperan
tista Societo decidis dividi Germanlande^ 
laŭ geografiaj distriktoj por plibonigo de 
la propagando. Krom tio oni intencis sta
rigi specialajn propagandajn komitatojn por 
apartaj profesioj; jani estas elektita provi
zora komitato, kies tasko estos la disvastigo 
de Esperanto inter la komercistaro. Espe
rantaj libroj estos dissendataj senpage aj 
publikaj bibliotekoj. Por prizorgi la sciencan 
Hankon de Esperanto oni rekomendis kuni
gon de la germanlingvaj anoj de la Intera 
nacia Scienca Asocio Esperantista eu 
Genevo. Dum la ferma kunveno D-ro Mvbs; 
prezidanto de G. E. S. faris paroladon pri 
elparolado de Esperanlo. Li pritraktis la 
temon laŭ scienca fonetika bazo. listas 
neeble, ke ĉiuj nacioj kaj individuoj elpat 
rolas Esperanton tute sammaniere. Sed 
diferenco nur konsistas el la diverseco de 
la sonnuanco de la vokaloj, precipe di* la 
kunmetitaj vokaloj (diftongoj). En la inter
naciaj Esperantistaj kongresoj la parolsi 
danto konvinkiĝis ke la malsameco de la 
vokalnuancoj tute ne malhelpas bonan 
interkomprenilon. Tial ne estas necese 
zorge eviti la naciajn parolnuancojn en 
internacia lingvo. Por la kongreso grandi 
Ekspozicio estis arangita en la nialnova 
parlamentejo, ĝi enhavis multe da lerno
libroj kaj alia Esperanta literaturo kaj suk
cese propagandis inter la neesperantista 
Dresden’ a publiko. Dum la kongreso la 
Dresden' a Esperantista Grupo zorgis pri 
kelkaj ekskursoj en la ravigan ĉirkaŭajon. 
pri ŝipveturadoj sur la Elbe, pri Esperan
taj muzikaj reprezentadoj k. t. p. La Kon
gresanoj forlasis Dresdenon konvinkiĝinte, 
ke nia kara lingvo ankaŭ venkos en Ger- 
manlando. P.

Tutmonda Kroniko

Majo I. Bertino. — Princo Bŭlov paro
las ĉe la Relijstago pri la internaciaj rila
toj de Germanujo. - Alveturas la ministro 
de 1’eksterlandaj aferoj de Aŭstrujo.

2. Lisabono. — Luciano Montero formas 
i la novan ministraron.

Parizo. — Mortas la fama Kirurgiisto 
Poirier.

Bertino. — La Relijstago aprobas Ia 'ne1 
van komercan interkonsenton kun Unui
gitaj Statoj.

3. Bruselo. — S-ro de Trooz formas no
van ministraron.

4. Dublino. — Inaŭguracio de Irlanda 
internacia ekspozicio.

Galicio. — Urbo Nadvorna estas detruita 
de brulado.

Yemeli [Arabujo). — Malvenko de la 
Turka soldataro kontraŭ ribelantoj.

Kantono. —  Eksplodo de pulvejo : 20 
mortintoj.

6. Madrido. — Ralotoj por la Senato. 
Estas balotitaj : tiri konservativuloj, 23 
liberaluloj kaj 29 anoj de 7 aliaj'partioj.

Varsovio. —  Brulado detruas urbon 
Tyszco\ve.

7. Amritsar (M ujo). — Ribelado kon- 
traŭeŭropa.

S. Urugvajo. —  La franca vaporlipo 
i  Poitou » pereas apud la marbordoj: OO 
dronintoj.

9. Bomo. — Grava diskutado ĉe la de
putataro pri la eeesto de 1'armeo ĉe la 
ricevo de kardino Lorenzelli en Luko.

Mortas senatano eksministro Codronchi.
10. Madrido. — La hispana regino nas

kas revidon ; la Papo estos ia baptopatro.
12. Teherano. — Tumultoj en Persujo.
Parizo. — Inaŭguracio de monumento 

al Gabriel Trarieux, iniciatinto de la Ligo 
de rhomrajtoj.

(latanio. — Inaŭguracio de busto al 
poeto Rapisardi.

Lisabono. — Kontraŭdinastiaj manifes
tacioj.

Peterburga. —  Oni malkovras komplo
ton kontraŭ la Garo.

Parizo. —  Mortas la romanverkisto 
S. K. Iluvsmans.

1:1. Madrido. —  Malfermo de la Parla-

Hio-de-Janeiro. — Oni malpermesas la 
erpigon de princo Orleans de Hraganzo.

14. Vieno. — Generala' balotado laŭ la 
nova lego. Estas balotitaj : 43 socialistoj,
SO kontraŭsemiduloj, 20 klerikanoj, 21 de 
Ia aliaj partioj. Multaj rebalotoj.

Parizo. — Diskutado ĉe la deputataro 
pri la politiko de la ministraro rilate al la 
movado de la ^tatoficistoj. Venko de la mi
nistraro.

15. Bomo. — Diskutado ĉe la deputataro 
pri la ekstera politiko. Parolado de minis
tro Tittoni.

IU. Beziers (Francujo). — Tumultoj pro 
la vinkulturistoj.

11. Londono. — Malfermo de rusa so
cialista kongreso.

A. Tellini.

E S P E R A N T O  P R A K T IK A

U I V K U H A . I O . I

Imitindaj ekzemploj■ — Ni ricevis la ja
ran Revueton de la Esperantista Grupo 
en « Le Creusot » (Francujo) eu formo de 
interesa dulingva bro&ureto. Krom sciigoj

Reogrado ludis iam grandan rolon en 
hungara historio, apartenante tiam al
11 ungarujo kaj havante la nomon t  Nŭu- 
dorfehervar ». (Ferdinandblanka forti
kajo). La nuna nomo Beograd estas la lau
vorta traduko de « blanka fortikajo t. 
Dum la turkaj bataloj, multafoje Sangis 
giaj posedantoj. Reogrado kuŝas sur du 
riverbordoj, inter Danubo kaj Savo. Helega 
vidajo gojigas la guemajn okulojn, kiam 
oni starante sur la urbmonto « Kalimek- 
dan » ekvidas la du riverojn; en la bluajn 
majestajn ondojn de Danubo, ribele enmi
ksigas la malpuraj flavverdaj ondoj de 
Savo kaj duflanke Saŭmigas la piedojn de 
1’urbmonto, kies kapo ..estas kronita per 
fortikaja diademo.

La popolo estas tre simpatia, poeziema 
kaj muzikema. Relaj virinoj ankaŭ pligran
digas la amindecon de ĉi tiu popolo. Dek 
fojojn mi estis en Reogrado kaj vizitis an
kaŭ la ĉirkaŭajojn. Pri aliaj specialaĵoj, 
'kulturvivo kaj socia vivo mi plej baldaŭ 
raportos.

A. de Ma men.

« « e rm a n u jo .

Leipzig, Majo 1907.

La dua germana kongreso de Esperanto, 
okazinta de la S-a ĝis 12-a de majo en 
Dresden, ustas grava pruvo, ke Esperanto 
sukcese progresadas en Germanlande. 
S00-1000 esperantistoj kaj interesatoj, inter 
ili Kelkaj Anglaj kaj Rusaj gesamideanoj, 
(■eestis la publikan cefan kunvenon en la 
granda salonego de « Vereinshaus d. La 
fama scienculo, P-ro D-ro W. Ostwald paro
ladis pri la demando de internacia lingvo. 
Li rimarkigis, ke la publika intereso pri la 
afero daure pligrandigas, ke oni jam nun 
povas prijugi la intelektan staton de la 
gazetredakcioj laŭ la intereso, kiun ili 
montras por la problemo de helpa lingvo. 
Helpa lingvo estos same signifa por la plua 
disvolvigo de la homa kulturo, kiel la 
elpenso de libropresigo. Per tia lingvo estos 
eble internacie konatigi la verkojn de poe
toj kaj scienculoj. Enkonduko de interna
cia lingvo forigos grandparte lernadon de 
aliaj fremdaj lingvoj kaj treege malsarĝos 
la infanojn, kiuj nun devas oferi 30 o;0 de 
la lerntempo al fremdaj lingvoj. Oni do 
povas gajni multe da tempo por aliaj pli 
utilaj aferoj, ĉar lernado de multaj lingvoj 
ne plisagigas la homojn. Nacia lingvo estu 
kaj restu patrina lingvo, uzata en la interno 
de la familio, de la hejmo, de la nacio. Sed 
apud la patrina lingvo ekzistos patra lingvo 
por ĉiuj rilatoj kaj interesoj, kiuj ne havas 
naciajn linojn. Kvankam P-ro Oshvald ne 
konfesas sin Esperantisto tamen li certe 
esperas, ke la du riveroj « Esperanto » kaj 
t  Delegacio t baldaŭ kunfluos en unu rive
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LA LEGEIVDO

DE

SANKTA  JUL IANO HELPEMA
el Gustave FLAUBERT

(trad. H. Hodler)

La gepatroj de Juliano logis en kastelo, 
meze de Tarbaroj, sur monteta deklivo. 
Cc la anguloj, la kvar turoj havis pintajn 
tegmentojn tegitajn per plumbaj skva
moj, kaj la fundamento de la muroj sin 
apogis sur amasoj de Striegoj, kiuj inter
nigis krute ĝis la fundo de 1'fosajoj. La 
pavimoj de 1'korto estis tiel netaj kiel la 
tonplatoj de pregejo. Longaj defluiloj, 

figurantaj drakajn faskojn, eljetis al la 
cisterno la pluvajn akvojn, kaj, sur la 
fenestroj, ĉe ĉiuj etagoj, floradis en pen
trita argilpoto basilisko aŭ heliotropo. Dua 
murzono, farita per fostoj, enspacis frukl- 
arban kampon, bedon, sur kiu kunaranĝo 
de floroj desegnis ciferojn, refreSigan tali
bon kaj majlludon por la distrado de Tpa- 
gioj; ĉe Talia flanko trovigis hundejo, ĉe- 
valejo, panfarejo, vinberpremilo kaj gar
bejo; ĉirkaŭe disvolvigis verda pastejo, 
enfermita per fortika duonplektajo. De tiel 
longatempe oni pace vivadis, ke jam ne 
levigis la erpilo ; la fosajoj estis akvople
naj ; hirundoj konstruis nestojn ĉe la 
fendoj de la murdentoj, kaj la pafarkisto, 
kiu dum la tuta tago promenadis sur la 
remparo, tuj kiam brilis tro akre la suno, 
reiris la gardejon kaj ekdormis kiel mo
llano. Interne, ĉie montrigis la feloj ; en 
la tembroj, tapetoj Sirmis kontraŭ malvar
mo ; kaj la Srankoj estis plenegaj de tola
joj, kaj en la keloj amasigis la vinbareloj, 
kaj sub la pezo de la monsakoj krakadis

la kverkaj kofroj. En la ĉambro de la armi
loj, inter standardoj kaj kapoj de sovagaj 
bestoj, vidigis (iatempaj kaj ĉianaciaj ar
miloj, de la Amalekidaj Stonjetiloj kaj (la- 
ramautaj sagegoj gis la Sarazenaj glavetoj 
kaj Normandaj maSkirasoj. La ĉefa trapi
kilo de la kuirejo povis transturni bovon. 
La kapelo estis luksa kiel rega pregejo. Eĉ, 
en aparta loko, laŭ la Romana modo, tro* 
viĝis ŝvitbanejo, sed gin ne uzis la bona 
kastelmastro, ĉar li opiniis, ke tio taugas 
nur por idolanoj. Ciam ĉirkaŭvolvita per 
vulpa felo, li promenadis tra sia hejmo, 
jugadis siajn vasalojn, pacigadis la inter- 
disputojn de siaj najbaroj. Dum la vintro, 
li rigardadis, kiel falas negeroj, au lasis 
al sj rakontadi fabelojn. Je Tunuaj belaj 
tagoj, li laŭ la vojoj rajdadis sur sia mulo, 
apud la vekigantaj grengarboj kaj paro
ladis kun la servutuloj, al kiuj li donis 
konsilojn. Post multaj aventuroj, li edzi
gis kun altranga fraulino. Tre blanka Si 
estis, liereta kaj serioza. La kornoj de Sia 
harornamo atingis ĝis la supro de ['por
doj ; kaj per tri pasoj posttrenis Sia robo. 
La servistaro estis tiel regula kiel mona- 
liaro : (iumatene, Si disdonis taskojn al 
siaj servistinoj, kontrolis la faradon de la 
konfitajoj kaj ŝmiriloj, Spinadis aŭ broda
dis altartukojn. Post multaj preĝoj al Dio,
Si naskis filon.

Tiam okazis grandaj festoj, tritaga kaj 
kvarnota festenego sub la foliaroj, ĉe la 
lumo de Ttorĉoj, dum sonadis la harpoj. 
La plej maloftajn spicojn oni mangis kun 
kokinoj grasaj Kiel Safoj; kiel amuzilo, pig
meo eliris el pasteĉo ; kaj, ĉar ne sufiĉis la 
vazoj, pro la konstanta plimultigado de la 
popolamaso, oni devis trinki el olifantoj kaj 
kaskoj. Tiujn festojn ne ĉeestis la naskin
tino. Sur la lito Si trankvile kuSadis. Ves
pere, Si vekigis, kaj ĉe lunradio envenanta 
tra la fenestro, Si ekvidis kvazaŭ movigus 
ombro. Tio estis maljunulo vestita per Iana 
robo kun rozario ĉe la flanko kaj sako sul

la Sultro. Li tute Sajnis ermito. Li proksi
migis al Sia lito kaj diris, ne dispremante 
la lipojn : s llo, gojn, patrino ! cia filo 
estos sanktulo ». Ekkrii ŝi volis, sed, gli
tante sur lunradio, li senbrue forflugis 
aeron kaj malaperis. Pli laŭte sonis la vo
coj de la festenantoj. De Tangelo] Si aŭdis 
la vocojn, kaj refalis Sia kapo sur kuse- j 
non, kiun kronis marinisto enkadrigita 
per karbunkoloj.

La morgaŭan tagon, ĉiuj pridemanditaj 
servistoj diris, ke ili ne vidis ermiton. 
Sonĝajo au realajo, tio estis certe komu
niko de Tĉielo ; sed Si pri tio nenion diris 
por ke oni Sin ne kulpigu pri gloramo. La 
festenintoj matenfrue foriris,.kaj la patro 
de Juliano trovigis ekstere de drinkejo, 
el kie li jus forsaltis la gastojn, kiam su
bite, tra la nebulo, starigis almozulo. Li 
estis vagisto kun plektita barbo, du argen
taj ringoj ĉe la brakoj kaj flamemaj pru
neloj. Li kvazaŭ inspirite senorde balbutis 
tiujn vortojn : « ila, ha ! cia filo !... mullo 
da sango'... mullo da gloro !... ĉiam feliĉa!... 
imperiestra familio... t kaj malstariginta 
por preni la almozon, li forperdigis en 
herbon, neniigis. La bona kastelmastro, j  jn 
dekstre, jen maldekstre, rigardadis, voka
dis per tuta forto. Neniu ! Siblis la vento 
kaj formigis la matenaj nebuloj. Tiun vi
zion li aljugis al korpa lacigo pro sendor
meco. « Se pri tio mi parolos, oni min mo
kos » li diris al si. Tamen, lin blindigis la 
belegajoj difinitaj por lia filo, kvankam la 
promeso estis ne klara, kaj li eĉ dubis, ke 
li aŭdis gin. La geedzoj silentis pri sia 
sekreto. Sed ambaŭ per egala amo adoris 
kaj respektis sian infanon, kiel senditon cl 
Dio. Lia lito estis Stopita per la plej deli
kata lanugo ; super gi konstante lumi
gadis lampo en formo de kolombo ; lin lu
ladis tri nutristinoj; kaj premita per vin
dotukoj, kun rozkolora mieno kaj bluaj 
okuloj, kun orŝtofa mantelo kaj perla ku
feto, li similis al Jesuo infano. Al li kres-

pri la II» kaj lli» Kongresoj, ni kun ple
zuro legis raporton pri la konsulejo kaj 
Oficejo, kiuj funkcias en tiu urbo kaj estas 
plej bone organizataj. Nia kunlaboranto 
S-ro Rousseau jam priskribis tiun imitin
dan organizecon en N0 I  de t  Esperanto ».

La Grupo en Beaune ankaŭ publikigis 
sian jaran revueton, en kiu estas legeblaj 
sciigoj pri Ia konsulejo kaj oficejo organi
zitaj en tiu urbo.

La Grupo de Tours dissendis al ĉiuj 
gazetoj noton, per kiu ĉiuj esperantistoj 
intencantaj viziti Tours’regionon sin turnu 
al la esp. hotelmastroj kaj parolu en Espe
ranto. La hotelistoj de tiu urbo, post vi
zito de la konsulo, promesis uzi la Espe- 
ranto-Oficon. De nun Esperantistoj vizitu 
Tours’on kaj la pentrindan ĉirkaŭajon, ili 
estos komprenataj. Baldaŭ aperos espe
rante redaktita gvidlibro de Tours’lando, 
eldonita de Tlniciata Sindikato de la dirita 
urbo.

Jen tiom da ekzemploj meditadaj de 
duj grupoj esperantistaj.

Festoj Esp erant ista j
Burgonja Esperantista Kongreseto. (El spe

ciala Korespondanto). —  Dimancon 12an de Majo 
okazis en Autun (Francujo) kongreseto de t'Bur- 
gonjaj Grupoj, organizita de 1’Creusota Grupo. 
Pli ol 100 delegitoj el Dijon, Beaune, Creusot. 
Autun, Ohalon, Nolay, Pierre, Mercure)' kunfes- 
tenis en belega manirocambro ornamita de ver
daj arbetoj, bonodoraj printempaj noroj kaj pli
beligita de multaj amindaj sinjorinoj kaj frauli
noj .Multaj tostoj ce la deserto. S-ro Decouches 
diras bonvenon al la Autun’» grupo kai al ĝi pre
zentas la bondezirojn de ciuj Burgonjaj grupoj. 
Parolis ankan S-ro Vesoul, Boudrillot, Boilard. 
Heluin, Dejussieu, Jadeau, kaj fine S-ro Bord, la 
« patro » de la Burgonjaj grupoj. Poste okazis 
kunveno co la Urbdomo ; la grupoj decidis, ke 
la Sidejo de ('generala sekretario Sangos ciujare. 
S-ro lleluin akceptas unue tiun taskon Oni ankan 
decidis festi la 21an de julio kunigante la plimul
ton de la Burgonjaj geesperantistoj en ia urbo. 
Kantoj kaj deklanoi finis tiun sukcesan kongre
seton, kiu denoviĝos la atan de julio por glori 
nian karan majstron. Vidinto.

Esperantista testo en Hispanujo. —  Bela festo 
okazis en Sabadell (Katalonujo) la 7an de Aprilo 
okaze de vizito de 16 Barcelonaj samideanoj al 
la Sabadelloj esperantistoj : Multenombra pu- 
bliko-Cirkau 400 personoj S-ro Sabadell, prezi
danto de la Barcelona grupo kaj riprezentinto ce 
la Geneva kongreso, faris belegan paroladon tre 
aplaŭditan. Sekvis kantoj, deklamoj, paroladoj. 
Resume, belega festo, kiu devas esti sekvinda 
ekzemplo. V. I.

IN T E R N A C IA  SO C IETO
DE L '

ESPERANTISTAJ JURISTOJ (I. S. E . J.)

Onciala Informilo 

Dum Ia Geneva Kongreso fondigis inter 
Ia esperantistaj ('eestantaj juristoj Inter
nacia Societo de I'Esperantistaj Juristoj.

kis la dentoj sen ploro. Kiam li estis sep
jara, lia patrino lin instruis pri kantadu. 
Por lin bravigi la patro lin metis sur gran
dan cevalon. La infano ridetis de konten
tigo kaj baldaŭ elsciis Cion pri rajdado. 
Maljuna, tre klera, monaho lernigis al li 
la Sanktan Skribon, la nombradon de la 
Araboj, la latinan alfabeton kaj la pentra
don de la literoj sur veleno. Ili kune labo
radis, ĉe Tsupra de rtura, for de ĉia bruo. 
Post la leciono, ili malsupreniris en la 
gardenon, kie ili, dum promenado, studis 
la florojn. Kelkafoje, oni ekvidis, irantan 
en la fundo de Tralo, sekvantaron de sery- 
hestoj, kondukitaj de piediranto orientale 
vestita. La kastelmastro, kiu en li rekonis 
fremdulon, forsendis serviston. La frem
dulo konfideme deturnis sin el la vojo, kaj 
enkondukita en la parolejo, li cl Ia kofroj 
eltiris velur-kaj sekstetojn, orajojn, aro
mojn, strangajojn por uzado nekonata : 
line, kun Satinda profito, foriris la nego
cisto suferinte nenian perforton. Alifofe. 
bando de pilgrimantoj frapis ĉe Ia pordo, 
lliaj malsekaj vestajoj fumis antaŭ la faj
rujo : kaj, post satigo, ili rakontadis pri 
siaj vojagoj : la vagadoj de 1’Sipoj sur la 
Saŭmanta maro, Ia piediradoj sur Ia var
megaj sabloj, la kruelegeco de la idolanoj, 
la kavernoj de Sirio, la sankta Mangujo 
kaj Tombo. Kaj al la juna sinjoro, ili donis 
konkojn el sia mantelo. Ofte, la kastelmas
tro festenis kun siaj malnovaj kunmilitin- 
toj. Trinkante, ili rememoradis pri la mi
litoj, Ia atakoj kontraŭ la fortikajoj kun la 
batado de la mafinoj kaj la teruraj vun
doj. Juliano, ilin aŭskultante, ekkriis, kaj 
tiam ne dubis la patro, ke lia lilo farigos 
almilitisto. Sed vespere, post la angelico, 
kiam li paŝis inter la klinigintaj malriĉu- 
loj, Ii el sia monujo ĉerpis kun tia modes
teco kaj nobleco, ke Sia patrino esperis, 
ke Ii farigos arhiepiskopo.

(daŭronta).



*  ESPERANTO *

I,ii nomita societo celas unuflanke kunigi 
Esperanton al la advokatoj, solicitoroj, 
biosciencistoj, aliparte faciligi kaj akceli 
la aferajn rilatojn inter la diverslandaj 
juristoj. Jam aligis anoj de pli ol I .‘i na
cioj, nome Angiujo, Aŭstrujo, Belgujo, 
Hanujo, Braziljo, Francujo. Germanujo, 
Hispanujo, Rumanujo, Svisujo, Unuigitaj 
Statoj, k. t. p. Konstanta sekretariejo estis 
fondita en Bulonjo. Krom tio, la vortaro 
de la esprimoj specialaj al jurscienco estas 
en preparado. Ne estas necese insisti pri 
la servoj de Esperanto por tiu ĉi fako. En 
tre multaj okazoj, juristo estas devigata, 
pro siaj profesiaj devoj, komuniki kun 
alilandaj kolegoj kaj scii pri kio okazas en 
la plej diversaj landoj. I)ank'al Esperanto 
kaj tuj de nun, ( iu juristo povas, iu  sin 
turni al la sekretariejo en Bulonjo, Cu 
senpere interrilatigi kun alilandaj espe
rantistaj juristoj, kiuj liveros al ili ĉiujn 
sciigojn pri la legoj, regularoj, aktoj de sia 
propra lando. Aliginte al la societo, ĉiu 
trovos en kia ajn lando korespondanton, 
lion pli ridindan, ke li estas mem enlan
dulo. Tiu atentinda rezultato estas jam 
nuntempe ricevebla, ĉar ekzistas esperan
tistaj Juristoj en ĉiuj landoj, kaj oni povas 
osti certa, ke ilia nombro rapide pligravi
gos, tuj kiam la celo de la dirita societo 
estos ĉie konigita. Ni do varme admonas 
■'■iujn esperantistajn juristojn, ke ili sin 
konigu kaj aligu senprokraste al la Inter
nacia Societo de I'Esperantistaj Juristoj, 
kiu al ĉiu liveros praktikan manieron uzi 
Esperanton por profesia utilo.

Nomaro de ranoj 

Honora prezidanto : D™ L. Zamenhof, 
aŭtoro de Esperanto. — Ampt, W.-M., 
Attornev at law, Walnut Street, Cincin- 
uati (Ohio) Un. Stai. Arder.). — Appleton 
Paul, advokato, doktoro en Juroscienco, 
Anstatauanta profesoro ĉe la Universitato 
de Juro. 2, Rue Monge, Paris (Franc.). — 
Avelino Lucrecio, advokoto, rua de Fialho, 
Kio de janeiro (Braz.). Vicprezidanto 
por Brazilio. — Belpaume Gaspard, juga 
persekutisto, 12, rue du College, Chdteau- 
Thierrjr (Franc.). — Benoist Emile, juga 
persekutisto, 16, rue Turbigo, Paris 
(Prano.). — Blavot Henri, jugakonfidato 
i avoue) ĉe la alvokkorto, 6 bis rue Lavoisier, 
Paris (Franc.). — Blocjuel Henri, juga- 
Uonfidato (avoue), Doktoro en Juroscienco, 
Montreuil-sur-Mer (Franc.). — Blott Ar
thur, Solicitoro, 39, Broadway, Stratford 
i Angl. i. — Boka Manrice, advokato, Sekre
tario de la Societo por 1’Internacia arbi
tracio, 8, rue Dante, Paris (Franc.). — 
Boutique Marcel, Studento on Juro, 22,
24, rue Saint-Thomas, Douai (Franc.). — 
Bottin G., esplorjugisto, 37, rue Morel, 
Douai (Franc.). — Bo ver Justin, subins
pektoro de registrado, SS, boulev. Carnot,

K ron iko  E sp e ran tis ta

De kelka tempo kuradis tra la esperan
tistaro malprecizaj famoj pri « reformoj » 
kaj « plibonigoj » en nia lingvo. Kontraŭ 
tiuj malveraj famoj, Doktoro Zamenhof 
mem energie protestis en « La Bevuo », 
per artikolo titolita « Pri reformoj en Es
peranto

En li is D-ro Zame
Esperantistoj kuris la famo, ke mi intencas 

reformi Esperanton. Tiu ĉi famo, kiu povas fa
rigi tre dangera,' estas absolute malvera. Mi 
neniam intencis arbitre reformi la lingvon, ĉar tio 
i i ne sole estus pereiga por nia afero, sed ini 
bavas por tio e i nenian moralan rajton ».

D-ro Zamenhof klarigas poste, ke Espe
ranto nun apartenas al la tuta mondo es
perantista kaj ke li ne povas fari en gi eĉ 
plej malgrandan Sangon precipe nun, post 
la Deklaracio, kiun li propravole donis en 
la Bulonja kongreso. La kauzo de la mal- 
gusta famo pri * reformoj s estas projekto 
pri neologismoj (enkondukeblaj per vojo 
natura, sen ia rompado en la lingvo), kiun 
D-ro Zamenhof intencis prezenti al la 
Lingva komitato, sed kiun li forjetis, kons
tatinte, ke, pro la grandega malsameco de 
la opinioj, eĉ la plej senkulpa vojo de neo
logismoj, povus nin enmeti en tre grandan 
dangeron.

• Dudek jaroj de nia praktika laborado, li aldo
nas, montris, ke Esperanto tre bone taugas por 
.'■io, kion ni bezonas, kaj ke la vojo, kiun ni iras, 
estas bona: ni gardu do nin de cia tro frutempa 
riellankigo, antan ol Esperanto atingis tute ple
nan venkon, car per servado de plibono, pri kiu 
ni fantazias, ni povus facile perdi la bonon, kiun 
ni posedas. Nia sipo estas nun en la mezo de la 
inaro ! i i  iras bone kaj gi nagas bonorde al sia 
celo. Tial ni gardu nin fari kun gi iajn eksperi
mentojn kaj elvoki malpacon inter la ipanoj en 
lu mezo de la maro ! Ni atendu gis la 'ipo venos 
al la haveno ! »

En la tino, li petas la reformemulojn, ke 
ili prezentu siajn proponojn al la Lingva

Le Puj- (Franc.). — Bracks Otto, advo
kato, Brunschweig (Gerai.). —  Buret 
Henri, notario, Sainville (Eure-ct-Loire), 
(Franc.). — Chara Chandra Das, advokato, 
Gorakhpur, (Hind.). Vicprezidanto por 
Hindujo. — Chaussard Emile, Notaria ekso
ficisto; 127 bis, faubourg Bannier, Orleans 
(Franc.). — Coutelier L., advokato, 087, 
Calle San Martin, Buenos-Aires (Rep. 
Argent.). — Crozat Pierre, advokato, 12, 
rue de la Victoire, Paris (Franc.). — 
Daniel Emile, Generala Persekutisto de la 
Respubliko, Bourges (Franc.). — Degon 
Paul, jugakonfidato (avoue) ĉe la alvok
korto, 17, rue Saint-EIoi, Douai (Franc.). 
Vicprezidanto por Francujo. — Delayen 
Gaston, advokato, 95, rue des Petit-s- 
Champs, Paris (Franc.). Delegito de ta 
Societo por la alvokkorto de Paris. — Do
naldson S. Rose, advokato, 239. Union 
Street, Aberdeen (Skotujo). — Duniecki 
(Von), Ritter, advokato, doctoro en Juro
scienco, I, 3, Elisabeth Strasse, VVien 
(Austr.). Vicprezidanto por Austrujo. — 
Dupuenoy Gaston, advokato, 42, Grand - 
Place, Saint-Omer (Franc.). — Easson 
Alexander, Solicitoro, SO, Queen Street, 
Edinburgh (Skot.). — Ellis John, solicitoro, 
Bo\v Street, Keighly (Angl.). Vicprezi
danto por Angiujo. — Fauvart, advokato,
12, rue Vauban, Dijon (Franc.). — Fenton 
James, solicitoro, 30, Kun-a y Gate, Dundee 
(Skot). — Fonrobert Bene, advokato, 
boulev. Lafayette, Calais ( Franc.). — Gar- 
rau J., jugakonfidato (avoue), I, rue Gou- 
vion, Bordeaux (Franc.)- — Garzon Y Ruiz, 
Josi1., advokato, St. M. Torrero, IO, San- 
Fernando (ilisp.). — Gentet F., advokato, 
doktoro en juroscienco, 4, Place Molard, 
Geneve, 4 (Svis.)— Guyot-Sionnest, juga
konfidato (avoue), 20, rue Montpensier, 
Paris ( Franc.).— Dorion, notario, Villers- 
aux-Tours, par Anthismes (Belg.). — 
(Insson Henri, leutenanto, studento en 
Juro, boulev. Crespel, Arras (Franc.). — 
lrquierdo Lucas, Castellan (Ilisp.). — Jar- 
del Ludovic, advokato, doktoro en Juro
scienco, rue des Potiers, Douai (Franc.).
—  Jose de Seyer v de Aropa, sekretario 
do Jugistaro, Castellan (Hisp.). — Kir- 
kland J.-VV., 20, George Street, Edinburgh 
(Skot). — Klein Martin, Vertreter, XIX, 
Wien (Austr.). Laignicr Marcel, ĉefofi- 
cisto de jugakonfidato, 59, rue Libergier, 
Reims (Franc.). — Lambert Daniel, solici
toro, 4, Great Winchester Street, London,
S. E. (Angl.). —  Legrand Rene, advokato, 
22, rue d’Havre, Tourcoing (Franc.). — 
Letellier Alfred, advokato-defendisto. eks- 
deputato, Alger (Algerujo). — Lizo! Rene, 
advokato, 19, rue de Soubise, Dtinkerque 
(Franc.). — Maillard Victor, advokato-kon- 
silanto, eksnotario, agento de anglaj soli
citoroj, IO, rue de la Paix, Paris (Franc.).
— Malloch James, solicitoro, 34, Castle

Komitato, kies decidojn bonorde ekzame
nitajn kaj lege voĉdonitajn, li ĉiam aKcep- 
tos sen protesto.

Estus tre dezirinde ke la malmultaj re- 
formamantoj line komprenu tiujn sagajn 
vortojn kaj ne perdu sian tempon per ba
bilado, kiu havas timi solan rezultaton 
malfaciligi ilian propagandon ĉe la serio
zaj kaj praktikaj homoj, kiuj ne lernos 
lingvon, ankoraŭ nepretan afi en germo
— eĉ se tiu germo esttis mirinda. Kiel 
bone konkludas artikolo de nia kunfrato 
« Lingvo Internacia » :

« Unueco — ne perfekteco estas la sola 
kondico por la atingo de nia jam komencisanta 
venko; kaj « plibonigo », kiu rompus eo mal
multe nian unuecon, estus por ni, pro tiu ri sim
pla fakto, dangerega kaj prezentus rekte la ma-

Slreet, Edinburgh (Skot). — Micliaux Al
fred, advokato, vicprezidanto de la Franca 
Societo por la propagando de Esperanto, 
26, rue Vissocq, Boulogne-s-Mer (Franc.). 
Prezidanto de la Societo. —  Monstor G., 
28,; Osterbrogade, B1V. Kobenhavn (Ba
nujo). — Morel A., jugakonfidato (avoue), 
36, rue de Metz, Toulouse (Franc.). — 
Negreanu, 62, Str. Mircea, Voda, Btieuresti 
(Ruman.). — Nottin Ernest, notario, 23, 
rue d’Anjou, Paris (Franc.). — Nourv 
Georges, advokato, 23, rue do la Gare, 
Ncufchatel-cn-Bray (Franc.). — 01ympio 
de Melio Mathias, Pian hi (Braz.). — Page 
VVilliam, advokato, 31, Queen Street, Edin- 
burgli (Skot.). Vicprezidanto por Skotujo.
— Pedersin Jehan, Aarlius (Banujo). — 
Pino Alegret Andres, advokato, S, Calle 
de Ja  Museo, Valencio (Hisp.). — De 
Prat, advokato, rue du Clocher Saint- 
Pierre, Douai (Franc.). — Priester Frie
drich, doctor, advokato, Trautsohngasse, 2, 
VVien (Austr.). — Pujula y Valles, advo
kato, Barcelona (llis.). — Ritzau Viggo. 
komisisto, Ebeltoft (Dan.). — Bumpel 
P a li IO, Bhediger Strasse,Broslatt (Gerai.).
— Second Maurice, jugakonfidato (avoue), 
46, rue de la Paroisse, Versailles (Franc.).
— Sergeant Lucien, advokato, doktoro en 
juroscienco, 31, boulev. Mariette, Boulogne 
(Franc.). Sekretario de la Societo. — 
Smith Ernest, solicitoro, 77, Saint-Vincent 
Street, Glasgovv (Skot.). — Smith VVilson, 
solicitoro, 77, Saint-Vincent Street, Glas- 
go\v (Skot.). — Toulouse, licencato en 
juroscienco, rue de Douai, Lens (Franc.). 
Truptil Maurice, jugakonfidato lavoue). 
Neufchatel-en-Bray (Franc.). — Vernier 
Ch.j villa Roger, Monte-Carlo (Monako). — 
Voiture t li., konfidato akceptata de la ko
merca jugistaro, Auxonne (Franc.).

Avizoj

La Societanoj rajtas ricevi senpage 
« Esperanto s, kiu estas la Oficiala organo 
de la Societo. Ciu societano de FI. S. E. J. 
kiu gin ne ricevus, regule, estas tre insiste 
petata tuj skribi al ia Sekretariejo, por 
plendi.

Por ĉiuj Sangoj, aldonoj, observoj pri 
eraraj nomoj, au adresoj, sin turni al S-ro 
Sergeant, generala sekretario, SI, boulev. 
Mariette, Boulogne-our-Mer. Francujo.

Ni tre insiste petas niajn anojn sendi al 
la sekretario, sciigojn, artikolojn, k. t. p.

I I* Generalu Kunveno de I'lnternacia Societo 
i de I'Esperantistaj .lumioj

i. I.S. E. J. kunvenos en Kambridge dum 
la 3» Kongreso Universala de Esperanto. 
Ni publikigos baldaŭ la proponojn faritajn 
de la anoj. La proponoj novaj estos akcep
tataj ĉe la sekretariejo gis la I San de 
Julio. La Trio rezervas al Ia Societa kun
veno salonon, ni sciigos la tagojn kaj ho
rojn de la kunvenoj; tre eble du kunve-

Kune kun la antaŭenigado de la prin
tempo, la kursoj ĉesas kaj nian movadon 
kaptas la starado de la somero- Felice, la 
kongreso Keinbriga Dalilan revokos la pu
blikan atenton kaj ree signos novan an- 
taŭenpuson. Cetere, por festi la linon de 
la esperantista jaro, organizigas multnom
braj festoj, regionaj kongresetoj en Fran
cujo, Hispanujo, Svisujo, Angiujo, k. t. p. 
La Germanaj Esperantistoj jus havis grand
sukcesan kongreson en Dresdeno, ĉe kiu 
partoprenis kelkaj centoj da Germanaj sa
mideanoj. La Braziloj ankaŭ nun havos 
sian nacian kongreson ; el tiu Ĉi lando, ni 
ricevis novan interesan jurnalon, n#me 
« Brazila Revuo Esperantista », kiu enha
vas kuragigajn novajojn pri nia propa
gando en tiu vastega lando, jam plugita 
de agemaj propagandistoj.

La ideo pri la lla jubileo de Esperanto I 
la 21 an de julio trafis diversajn aprobojn. 
Tamen, oni en kelkaj landoj, (Belgujo 
kaj Angiujo) havas kelkan'malfacilecon por 
festi la jubileon en dimanĉo. Tio, laŭ ni, 
estas tute ne grava. Se pro ia ajn cirkons

tanco, ĉu nacia, ĉu loka, grupo ne povas 
organizi feston en la dimanĉo, tion gi tre 
hone povas fari antaŭ aŭ poste ; suficas, se 
la festoj okazas la saman semajnon. Jam 
inuitaj grupoj anoncis sian intencon orga
nizi-festeton por rememorigi tiun gravan 
okazon ; aliaj sekvu I Tio estos aliparte 
bonega preparo por la kongreso.

Inter la laste aperintaj verkoj, ni citu 
hroSuron de S-ro Cefeĉ pri la a Elparo
lado de la vokaloj en Esperanto t  Li opi
nias, ko nuancigo de la vokaloj en Espe
ranto estas necesa ; tio estas apogata de 
multaj pruvaj ekzemploj. Tia elparolado 
estis gis nun uzata senkonscie de la plej 
multaj Esperantistoj, kaj la maturgaj re
guloj pri konstante sama elparolo de la 
vokaloj estas en la praktiko dutaga ne 
aplikeblaj. B. S. en Belga Sonorilo kon
kludas tiel pri tiu demando :

« Oni forigis de 1’Esperanta alfabeto la sonojn 
tro reciproke similajn, konfuzeblaj!) pro nejusta 
elparolo. Ekzemple al la 5 esperantaj vokaloj oni 
povas doni elparolon, cu longan aŭ mallongan, 
cu fermatan au ne, pli au malpli sonan, akran, 
no sangante la signifon de rvortoj. La o vokaloj 
guas, por sia elparolo, ian margenon au inters
pacon do nedetermine, dankal kiu la neevitebla 
diverseco de 1’clparoloj enkondukas nenian du- 
sencajon. Ni opinias, ke la tuta demando pri la 
elparolo de 1’vokaloj en Esperanto, povas esti 
resumata je Ia ekzisto de tiu « margeno de ne
determine •; konsekvence, ne estas necese, en 
la ordinara instruado, diri ion alian, nek precipe, 
doni regulon rigidan, absolutan, tute neutilan, 
supoze ke oni gin obeus.. La natura elparolo, 
kun vokalsonoj pli aŭ malpli diversaj, la elpa
rolo meza (ekfarita okaze de 1’liulonja kaj te
neva kongresoj) certigos okaze de ciu estonta 
kongreso, post kiu la kongresanoj mem ĝin pro
pagandos ».

Tio ĉi, laŭ ni, bone kaj guste esprimas 
tion, kio jam okazis kaj okazos en la 
praktiko; le genio mem de nia lingvo ne 
estais rigideco, sed fleksebleco kaj sim
pleco. A. R.

nojn iii faros : la unua por ekzameni la 
proponojn kaj precipe la regularojn faro
tajn por la Societo ; la dua por voĉdoni 
pri ilia aprobo. Ni esperas ke la Societanoj 
estos multaj en Kambridge'o kaj partopre
nos al la generala kunveno ; la kunveno 
estas la plej bona okazo por helpi kaj for
tigi nian kunfratecon.

IN T E R N A C IA  UNUIGO
DE LA

STUDENTOJ ESPERANTISTAJ (I. U. S. E.)

Oficiala Informilo,

Al ciuj sendintaj al mi sian aprobon.
Karaj Kolegoj. — Dank’al speciala 

arango, ni povas presigi en ESPERANTO 
niajn sciigojn kaj pro tio ni petas vin, ko
legoj, por la sukceso de nia afero, sendi al 
mi viajn kotizajojn, ĉar tiam mi povos scii 
kiom da membroj estas en Unuigo kaj al 
kiuj aprobantoj mi devas sendigi la jurna
lon. Ankaŭ mi plezure ricevos Ia artiko
lojn, kiuj koncernas la demandojn pri pro
pagandiloj, proponoj interesaj por la suk
ceso de nia Unuigo, k. t. p. Oni sendu tion 
antaŭ la I kaj IS de ĉiu monato. La regu
laron kaj informojn ĉiu studento povas ri
cevi senpage, sed mi petas aldoni poŝt- 
markon, ĉar mia korespondado estas tro 
granda. Sciigojn ankaŭ povas doni la 
sekretario kaj prezidanto de nia grupo. 
Mi esperas, ke vi plenumos niajn petojn 
kaj en venonta N0 ni legos resumon pri la 
stato de nia afero, kaj ion pri nia biblioteko.

La kasisto : R. Sakoviĉ, Novo-Petei'- 
gofsij, 18, St-Peterburgo.

Nomaro
I. A Porfirjev, Allejnaia str. 62, Turjev (Rus.).

—  2. Genty, r. Ursulins, Paris (Franc.). — 3. R. 
Dousset, Astourval, par Bar-s-Aube (Franc). —
4. — H. Relie, 8, rue du Chemin de fer, Maisons- 
Alfort, (Seine, Franc.). — 5. E. Bouvier, r. Ma- 
raichers, 55, Geneve (Svis ). —  U. K. Steine, Keu- 
ghaupstr. 43, Zŭrich (Svis.). —  7. P. Laire, Col
lege de Peronne (Somme, Franc). —  8. F. Lerov, 
Ecole Normale, Arras (Franc.). —  9. M. Gosselin, 
187, rue St-Denis, Courbevoie, Paris (Franc). —
IO. Fr. Skog, Kyrkobacken, Falun (Sved.). —  li 
Mihalev, Akademitcheskaja dom. Timofeevoi, 
Kazan (Rus ). —  12. S. Kceff, Seminario bulgara, 
Chiemi, Konstantinoplo (Turk.). — 13. A. Lamera, 
Alaincda Hazarludo 8, Bilbao (Hisp ). — 14. A. 
Kobvlmskij, str Novogrodzka 17-20, Varsovio 
( Riis.) - - I.,. Dzemborovskij, str. Vleza 50-27. 
Varsovio (Rus ). -  16. O. de Azenedo, str. Ou- 
rives 85, Rio-de-Janeiro (Brazil.). -  17. J. Noa, 
Bruckberg 16, Siegburg (Germ.). —  18. O. Ha- 
nesko, Obchodni Akademie, Prostejov, Moravio 
(Austr) — 19. Kartasinskij, str. Vronja 64-7, Var
sovio (Rus.). —  20. Urvoy, Belle-Fontaine, 40, 
Lorient (Franc.). —  21. San Bernhard, 100 Karim,

N. O. (Austr.).-29 . M. Krŭuterczaft, su.
50, log. 8, Varsovio (Rus.). — 30. J. Tlinion, 4, pi.» ‘ 'ii If

A N O N C E T O J

Kosto. 20 centimoj (2 pencoj, IO pfeni
goj) por ĉiu linio.

Rabato de 25 •>/„ por 6 enpresoj.
Niaj abonantoj rajtos enpresigi 3 liniojn 

unufoje senpage.
Oni sendu al ni la anoncetojn antaŭ la 

S kaj 20 de ĉiu monato, aldonante la mo
non. Poŝtmarkoj estas akceptataj. Oni 
skribu plej legeble.

Eromerlc (Moravio-Aŭstrujo). S-ro Adalberto 
Nemci'-, posto restanta, intersangos ĉiujn ilustri
tajn postkartojn, kipjn li ricevos.

London (Angiujo). S-ro H. T. Baile)-, 31, Cavers- 
ham Road, Kentish Road, deziras korespondi pri 
intersango aŭ aceto de malnovaj Esp. jurnaloj.

Le (tondra; (par Chartres-Eure et Loir-Fran- 
cujo). F-ino Hubert deziras korespondadi kaj
intersangi noŝtkartoin ilustritajn kun frpmrtai

Llestal (Svisujo). —  S-ro Eduard VVenk p. adr. 
D-ro A. Veij Gysin, advokato deziras korespondi 
kun tiulandaj gesamideanoj.

Voiron (Francujo). —  S-ro Barnier Etienne, 
boulevard de la Republique, I stre, tre deziras 
korespondi postkarte kun ĉiuj gesamideanoj.

Le Condray (par Chartres, Francujo). —  F-ino
H. Bay deziras intersangi postkartojn ilustritajn 
kun francaj kaj fremdaj gesamideaninoj.

Rennes (Francujo). —  S-ro & F-ino Jamin, 18, 
rue de Hochc, deziras interSangi ilustritajn post
kartojn kun alilandanoj.

Donal (Francujo). — S-ro Philippe, 34, rue des 
Ecoles. La gesamideanoj aprobantaj la ideon pri 
Internacia kontraŭalkoholista Societo estas pe
tataj skribi al mi. Mi ankau kolektas postmarkojn.

Wlen (Aŭstrujo). —  D-ro Fr. Priester, VIII, 
Trautsolingasse 1/7, deziras intersangi ilustritajn 
postkartojn kun alilanduloj.
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L E sp e ra n to  e t  le m ouvem en t des idees
(io

L ’Esperanto est appeli k rendre de 
tris nombreux services dans les milieux 
ouvriers, soit po]itiques, soit pu remon t 
professionnels. Plus que tout autre, 1’ou- 
vrier de modeste condition est, par suite 

du manque de temps et d'argent le plus 
souvent empechi d’apprendre les langaes 
etrangeres, ne futce (fue superficielle- 

ment, et cependant ses interets profes- 
sionnels Ie mettent tris souvent dans To
boganon d'entrer en rapport avec ses 

collegues <Tautres pays. Grace ŭ sa sim
pliste, TEsperanto peut itre appris en 
quelques semaines par des personnes ne 
connaissant que leur langue maternelle; 
l’expirience en a i t i  faite et a livre par
tout d’excellents risultats. Au bout de trĉs 
peu de temps, les ilives ouvriers d'un 
cours desperante elaient capables d’en- 
Irer en 'correspondance suivie et fruc- 
tueuse avec d'autres ouvriers esperan
tistes appartenant aux pays les plus di-

Le mouvement esperantiste ouvrier 
n’en est encore (ju'a ses dibuts; cepen
dant des resultats appreciables ont eti 
obtenus. Le Congris des ouvriers pla- 
triers-peintres a dĉcide de se servi r de 
TEsperanto dte le prochain congres. Un 
certain nombre de cours ont i t i  donnas 
dans les syndicats ouvriers, dans de nom- 
breuses villes.

D'autres palis, des groupes socialistes 
et libertaire» ont i l i  fondis en Suisse, en 
France, en Iiolgkpie. en Suede, en Angle
terre, aux Etats-Unis, dans TUruguay, ele. 
Durani le Congris esperantiste de Geneve, 
les Rouges (Rufuloj) ont tenu une siance 
et se proposent de profiter du Congris 
de Cambridge pour se reunir ŭ nouveau. 
Depuis le mois de Janvier, parali a Paris 
une grande revue internationale, sous le 
nom de Internacia Socia Emuo ‘ . Cette 
revue, fort bien ridigee, parait entiire- 
ment en Esperanto, et contient des arti
cles sur le mouvement ouvrier datis les 
diffircnts pays, icrils par les reprisen- 
tanls meme des pays auxquels ii est fait 
allusio!). En outre, une biblicihique, con- 
tenant les traduclions en Esperanto des 
osuvres Ies plus connues du mouvement 
ouvrier, est acluellement en voie de for
mation ; divers ouvrages ont dejii i t i  tra- 
duits. Le Congres socialiste francais a 
voti en 1905 une risolution en faveur 
de TEsperanto.

Ainsi «pTon peul le voir par ce tres 
bref risume. TEsperanto est susceptible 
de rendre dis maintenant de nombreux 
services a tous ceux qui travaillent a 
la diffusion d'une idie. II va de soi que 
les divers groupements (jue nous avons 
signalis sont absolument distincls du 
mouvement esperantiste lui-meme, com- 
plitement neu tre, mais iis fournissent, 
sur mie ichelle encore restreinte, un 
ezemple caracliristique de Tinfluence 
considirable qu'aura sur le mouvement 
des idees la geniralisation de la langue 

auxiliaire.
Esperanto-Join-nal.

I) Internacia Socia Revuo, 45, rue de Sain- 
tonge, Parls-3*.

Das E spe ran to  und d ie  ideenbew egung
(in

Das Esperanto bei den Arbeitcrn. — Das 
Esperanto ist (lazu bemfen, den poli- 
tischen und rein beruflichen Arbeiter- 
vcreinigungen schatzbare Dienste zu Ipis
ton. Melir ais jcdcr andere ist der Arbei 
ter in  besdieideiien Verhaltnissen in- 
folge von Geld- und Zeitmangel selu- oli 
verhindert fremde Sprachen zu erlernen, 
wenn es audi nur ganz oberflachlich 
\vare, und doch wird manchmal in sci- 
nem persĉnlichen Intcresse gcnotigt sieli 
mit Kollegen andcrer I.ander in Vcrbin- 
dung zu setzen. Dank seiner Einfacli- 
keit komleti I.eute, die ausser ihrer Mul- 
tersprache keine andere Sprache koli
non. das Esperanto in \vcnigen Wochen 
vollstandig erlernen; die Erfahrung isi 
g emadi t \vorden und liai crfrculiclie Re- 
sultate zu Tage goforderl. Nacii selu- 
kurzer Zeit, \varen mehrere an cincm 

Esperantokurse teilnehincnde Arboilcr 
imstande, mit esperanlislisdien Arboi- 
tcrn der verschiedensten Lander in eine 

fnichtbringendc Korrespondenz zu tre- 
ten.

Irotzdem die EsperalltolKrvvegung bei 

den Arbeitcm ersi begonncn liai, sind 
die Ergebnisse doch schon sehr schat- 
zcns\vert. Dor Kongress dei- Gipser und

Fiadimaler hat beschlossen ani nŭch- 
stcn Kongress sich des Esperanto zu lie- 
dienon. Eine Anzahl von Esperantokur

son sind in den Arbeitersyndikaten vcr- 
sdiiedener Stadte eingeriehtet \vorden,

Ferner sind in dcr Sdivveiz, Belgion. 
Schweden, England, don Vereinigtun 
Staatcn, l'mgay ete. Sozialisten und 
Freiheitlcrgruppen ius Lebon genifen 
\vordcn. \Vahrend des Kongresses in 
Genf haben die Roton " [Hubuloj eine 
Sitzung abgehallen und be.ŝchlossen sieli 
iun Kongress in Cambridge Nvicderum zu 

vorsammeln. Seit .Iauliai- erscheint in 
Paris eine grosse internationale Zeit
schrift unter dem Kamon „ Internacia 
Socia Revuo ” Diese sehr gui gelei- 
tele Zeilung \vird ganz in Esperanto her- 

ausgpgeben und bringt Aufsalze ŭber die 
Arbeiterbe\vegung iii den versdiieden- 
slen I.andem, die von Vertretern dieser 
Lander, selbst verlassl sind. Unler an- 
denn ist gegcmvartig eine Bibliolhek, die 

Esperantoŭbersetzungon ilei- bedeutcn- 
sten Wcrko ŭber die Arbeilerl)c\vegung 
enthaltcn soli, Lni Entslelien begriffen; 
verschiedene \Vcrke sind bereits iiber- 
setzt. Der franzosische Socialistenkon- 
gress hat eine Resolution zu Gunsten dos 
Esperanto gefasst. '

Wie aus dieser klemon Ucbersicht zu 
ersehon ist, kami das Esperanto soifon 
jetzt denjenigen, die an der Fordormi 
einer Idee mitvvirken, zahlreiche Dienste 
leisten. Es ist selbslverstŭndlich, dass 
verschiedene oben erwahiite Gruppon 
mit dcr Esperantobe\vigung selbst ganz 
und gai- nichts zu lun haben, abel- sie 
bioton, allcrdings nocii in beschrankteni 
Masse, oinen diaiakterislisches Beispiel 
des betraditliehen Einflusses, den die 
Verallgemeinerting der Ililfssprache auf ’ 
die Idecnbe\vegung ausŭbt.

Esperanto- Journal.

E spe ran to  and  th e  E vo lu tion  o f Thought
•ii)

Esperanto is called upon to perform 

numerous services whether political or 

purely professional to flie \vorking man. 

Moro than any one perhaps, the \vork- 

man is prevented by \vant of time and 

money from leaming even superficia!^ 

foreign tongues, and yct his particular 

interesis often compel hin ti communi- 

eate \vith llis colleagues in other lands. 

Thanks to its simplidly, Esperanlo can 

be learnt in a fcw weeks by lliose who 

only kno\v their motlier longue; this 

esperiment has been made and given ex- 

(elleni results evcry\vhere. After a vei-y 

short time \vorkmen lcarning Esj>eranto 

have sho\vn their abilily to correspond

lo their advantage \vith other Esperant- 

ist vvorknien of various countries.

This movement is only in its infanoj- 

but lhe results already oblained are by 

us means to be ncglected. The plaster- 

ers and painters have dedded to use 

Esperanto at their next congress. \Vork- 

ing men’s syndicates havo given series 

of lessons in inany tovvns.

Morcover, sodalist and indopendent 

groups have beon founded iii S\vitzor- 

land. France, Belgiiun, Sweden, England, 

the 1'iiited Statos, Uruguav ete... At the 

Esperanto Congress in Geneva, the Reds 

(Ruĝuloj) held a mceting and propose 

profiting bv the Cambridge Congi-ess t') 

liold a second. Since January an inter

nationa! revie\v, lhe “ Intemada Socia 

Re\mo ” 1 is published in Paris. This 

revievv, admirablv cdited is published 

entiî elj- in Esperanto, and contains arti

cles concerning the doings of the \vork- 

mqn in many lands, \vritten by working 

men inhabiting those lands. Besides 

this, a library containing translalions in 

Esperanto of the best kno\vn \vorks on 

Illis subject is now being fonned. The 
French Socialist Congress has passed a 

vote in 1905 iii favour of Esperanto.

This brief account clear!y shows how 

useful Esperanto alrcady maj- be to 

those \vlio are striving to forward a l i

speciaj idea. 11 is evident tliat sudi 

groups as tile alKive are absolutely dis- 

tinct from the Esperanlo movement il- 

self, which remains neuter, but they 

give us an example of \vhat a great 

influence the auxiliary tongue maj- have 

on the propogation of an idea.

Esperanto-Jourml.

(t) Internacia Socia Revuo, 45, rue de Sam
tona, Paris-3-.

El E sp e ran to  y e lm ovim iento  de ideas
di)

Movimiento esperantista obrero. El Espe
ranto esta llamado ha liacer numero- 
sos servicios en los medios artesanos, 

sea politicos, sea puramente jM^fesio- 
nales. Ante todo el trabajador de mo

desta condicion esta, por causa de falta 
de tiem|>o y plata, mayormcntc impo- 
tlido de aprender las lenguas estranjeras, 

fueso sino superficialmente y sin em
bargo sus interĉses profesionaJes le 
obligan jnuchas veces de entrar en 

correspondencia con sus colegas de 
otros paises. Gradas k su sencillez, cl 

Esperanto puede ser aprcndido en algu
nas semanas por personas (pie no Co
nocon sino su lengua materna!, el expe- 
rmiento ha sido hecho y  ha dado cii 
todas partos excelcntes resultados. En 
|Kieo tiempo los discipulos trabajadores 

de mi curso de Esperanto eran eapaz 

de entrar en correspondencia segu ida
v fructuosa con otros trabajadores espe
rantistas pertcnetientos 4 los paises mas 
diversos.

El movimiento esperantista obrero esta 
tan solo en printipios sin embargo resul
tados favorables hano sido obtenidos 
El congreso de trabajadores veseros 
pmtores lia resulto servi rse del Espe
ranto en el proximo congreso. Un cierto 
muliero de cursos fueron dados en los 
sindicatos obreros, de mut ilas ciudados. 
Do otras parles, grupos sodalistas v 
liberajes fueron fundados cii Suiza, Fran
cia, Belgica. Sueda, Inglaterrn. Estados 
Unidos, ITruguaj-, ete. Durante al con
greso esperantista de Ginebra, los Rojos 
(Rufuloj) han tenido una sesion, pro- 
ponicndose do aprovechar del (ingreso 
de Cambridge para reunirsc de nuevo. 
Desde el mes de Enero pareca en Paris 
una gran revista internationa!, bajo el 
nombre « Internacia Socia Revuo ..Esta 
revista muy bion redactada, pareco en
teramente en Esperanto, y contiene arti
culos sobre cl movimiento artesan© on 
los diferenas paises, escritos par los 
reprcsentantcs mismos de. los paises a 
quienes so hace alusiOn. Ademas, un i 
biblioteca conteniendo traducdones en 
Esperanto de obras las nias conocidas 
del movimiento obrero esti actualmente 
en via de formarse, varias obras fueron 

j  a traduidas. El congreso socialista fran- 
ces ha votado en 1905 una resolucion en 
favor del Esperanto.

Por lo visto par este muy corto resu- 
mido, el Esperanto esta susceptible lia 
dae desde ahora numerosos servicios ;i 
todos los que trabajan a la difusiin de 
una idea. Se ve quc Ios diferentos gru
pos que hemos seflalado, son conipleta- 
niente distinctos del movimienlo espe- 
rantista inismo, compjetaniente neutra, 
pero proveen sobre eina escala todavia 
redutida un ejemple caracterislico de la 
considerable influencia que tendra sobre 
el movimiento de ideas la generalizaciin 
de la lengua auxiliar.
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